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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. καλεί την Επιτροπή να επιμείνει στον στόχο της να περιληφθεί ειδικό κεφάλαιο για την 
ενέργεια στην TTIP, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την 
ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ·

2. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει μια πολιτική ελεύθερου εμπορίου όσον αφορά τα 
καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και του 
αργού πετρελαίου·

3. καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στη διατλαντική εναρμόνιση των προτύπων και των 
κανονισμών που ορίζουν τις αρχές της δημόσιας στήριξης για τις διάφορες πηγές 
ενέργειας·

4. επισημαίνει τις τεράστιες διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ όσον αφορά τις τιμές της 
ενέργειας αλλά και τις κατά κεφαλή εκπομπές CO2· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να 
προβλέψει για τους ενεργοβόρους τομείς στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της χημικής 
βιομηχανίας, κατάλληλα μέτρα με τα οποία θα διατηρούνται οι υφιστάμενοι 
δασμολογικοί συντελεστές όσο το δυνατό περισσότερο μετά την έναρξη ισχύος της TTIP·

5. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι λαμβάνονται πλήρως υπόψη, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για την TTIP, οι προτεραιότητες και οι ανησυχίες των ΜΜΕ, π.χ. 
μέσω εκτιμήσεων αντικτύπου ή στοχευμένων δημόσιων διαβουλεύσεων·

6. ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει την πιο ενεργή συμμετοχή των εταιρειών της ΕΕ 
στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων των ΗΠΑ, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να 
συμβάλει στην τόνωση της καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα και στην ανάδυση νέων, 
ταχέως αναπτυσσόμενων καινοτόμων εταιρειών και τομέων·

7. υπενθυμίζει στην Επιτροπή, παρά την ικανοποίησή του σχετικά με τα δυνητικά οφέλη της 
κανονιστικής εναρμόνισης και της αμοιβαίας αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης της 
θέσπισης κοινών αρχών στα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των ΤΠΕ, 
ότι είναι σημαντικό να διατηρούνται υψηλά επίπεδα ασφάλειας και προστασίας·

8. υπενθυμίζει στην Επιτροπή, όσον αφορά τις υπηρεσίες ΤΠΕ, ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η TTIP να εξασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμούς με ισότιμη πρόσβαση για 
τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών της ΕΕ στην αγορά των ΗΠΑ και με υποχρέωση των 
παρόχων υπηρεσιών των ΗΠΑ να τηρούν τους κανόνες που ισχύουν για τις εταιρείες της 
ΕΕ κατά την παροχή υπηρεσιών στην Ευρώπη ή σε ευρωπαίους πελάτες.


